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EDITORIAL 
 

Importanţa calităţii în toate domeniile social-economice este bine-
cunoscută. Calitatea este deosebit de importantă şi pentru securitatea 
individuală sau colectivă, dacă avem în vedere mijloacele de transport, 
calitatea alimentaţiei, a medicamentelor sau a construcţiilor. 

Din literatura de specialitate se cunoaşte că există ţări care şi-au redresat 
economia prin calitate, care au lansat campanii pentru calitate şi care, la timpul 
respectiv, au declarat calitatea drept prioritate naţională. Eficienţă mai mare au 
avut cele care au demarat campania de educaţie pentru calitate începând cu 
educarea top-managerilor. 

Cu zece ani în urmă, Filiala AGIR Timiş a iniţiat „Săptămâna calităţii 
Timişorene” care era gândită ca o contribuţie la educaţia pentru calitate. 
Conducerea Primăriei Municipiului Timişoara, respectiv domnul primar 
conf. dr. ing. Gheorghe CIUHANDU, care este şi membru AGIR, şi Direcţia 
Dezvoltare din Primăria Municipiului Timişoara, prin directorul ei arh. Aurelia 
JUNIE, au înţeles importanţa acestei acţiuni, astfel că, nouă ani consecutivi, am 
organizat împreună săptămâna calităţii. În prezent pregătim Ediţia a X-a, 
care se va desfăşura în perioada 8-12 noiembrie 2010. 

La solicitarea Filialei AGIR ni s-au alăturat în organizare instituţii de 
învăţământ superior din Timişoara, de cerecetare şi proiectare, unităţi 
productive, asociaţii şi societăţi profesionale, Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultura Timişoara, Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă, Inspectoratul de 
Stat în Construcţii. 

În fiecare an, în cadrul Săptâmânii Calităţii Timişorene au fost organizate 
între 12 şi 19 maanifestări tehnico-ştiinţifice în diferite domenii, având ca temă 
calitatea. Deschiderea s-a făcut, de fiecare dată, cu un simpozion pe teme 
generale care a fost condus de domnul primar sau de către viceprimar dl ing. 
dipl Adrian ORZA, apoi s-au desfăşurat celelalte acţiuni. Săptămâna calităţii 
Timişorene a fost organizată şi s-a desfăşurat pe structura organizatorică a 
Filialei AGIR Timiş, respectiv în cercurile şi societăţile Filialei. 

Având în vedere caracterul de „Educaţie pentru Calitate”, s-a urmărit 
organizarea a cât mai multe acţiuni, cu un număr mare de specialişti din diferite 
domenii, care să prezinte referate, şi cu cât mai mulţi participanţi cu pregătiri 
diferite. Astfel că, în ultimii ani, au fost antrenaţi şi studenţi, în special de către 
Cercul AGIR al Inginerilor Mecanici, şi chiar elevi şi cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar, antrenaţi de Cercul AGIR al Inginerilor Chimişti şi 
de Ingineria Mediului. 

Acest număr al Buletinului AGIR cuprinde o selecţie a lucrărilor prezentate 
la Ediţia a IX-a a Săptămânii Calităţii Timişorene, care a avut loc în 9-
14 noiembrie 2009. Lucrările sunt din diferite domenii de activitate, aşa după 
cum au fost organizete acţiunile. 

S-a pornit de la importanţa calităţii şi a cantităţii apei, a gospodăririi atente 
a acestui bun fără de care viaţa nu poate avea loc, apoi au fost prezentate 
preocupările colectivului SC AQUATIM SA privind modernizarea epurării 
apelor uzate, ţinând cont că staţia se de epurare este în funcţiune din 1912. 
S-a trecut la dezvoltarea durabilă a mediului construit, utilizarea energiei 
regenerabile, seismicitatea regiuni Banat şi hazardul seismic al Timişoarei. Au 
fost prezentate şi lucrări privind calitatea vieţii, calitatea alimentaţiei, principii 
ergonomice în sudură, îmbunătăţirea calităţii prin zincare termică şi altele. În 
încheiere, un număr mai mare de lucrări se referă la calitatea transportului şi a 
mijloacelor de transport. 

În ultimii ani, Săptămâna Calităţii Timişorene s-a desfăşurat concomitent cu 
Săptămâna Europenaă a Calităţii, preluând şi deviza acesteia: „Calitatea face 
diferenţa”. 
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